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 مر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2018

ب�ساأن �ل�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى القانون البحري، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 وتعديالته،

وعلى قانون التجارة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته، 
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996 وتعديالته،
 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018
وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

مادة )1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 
ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

�لمملكة: مملكة البحرين.

�لمحافظ: محافظ م�شرف البحرين المركزي.

ُم�َسغِّل: ال�شخ�س الذي يتولى ت�شغيل نظام معلومات اإدارة �شجالت اإلكترونية قابلة للتداول.

ُم�َسغِّل معتَمد: اأي م�شغل معتمد وفقًا لأحكام المادتين )15( و)16( من هذ القانون. 

�لجه���ة �لإد�ري���ة �لمخت�س���ة: الجهة الإدارية التي ي�شـــدر بت�شميتها مر�شـــوم، ويجوز اأن ي�شمي 

المر�شـــوم جهـــة اإدارية تخت�ـــس بال�شندات القابلة للتـــداول، واأخرى تخت�ـــس بال�شكوك القابلة 
للتداول.

�ل�سلطة �لمخت�سة: وزير اأو رئي�س الجهة الإدارية المخت�شة بح�شب الأحوال.

�ل�سند )Document(: ي�شمل اأيًا مما ياأتي:

 .)Bills of Lading( 1 - �شندات ال�شحن
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.)Letters of Credit( 2 - خطابات العتماد
)Warehouse Receipts(. 3 - اإي�شالت التخزين

4 - اأيـــة �شنـــدات ملكية اأخرى قابلة للتـــداول )Documents of Title(، ي�شـــدر بتحديدها قرار 
مـــن الوزير المعِنـــي بالموا�شالت بعد الت�شاور مـــع المحافظ، ويكون محل اللتـــزام فيها ت�شليم 

الب�شاعة المبينة في ال�شند.
�ل�سك )Instrument(: ي�شمل اأيًا مما ياأتي:

.)Checks( 1 - ال�شيكات
.)Bills of Exchange( 2 - الكمبيالت

.)Promissory Notes( 3 - ال�شندات لأمر
4 - اأيـــة �شكوك اأخرى قابلة للتداول، ي�شدر بتحديدها قرار من المحافظ، يكون محل اللتزام 

فيها �شداد مبلغ من المال مبين في ال�شك.
�سج���ل �إلكترون���ي: معلومات يتم اإن�شاوؤهـــا اأو اإر�شالها اأو ت�َشلُّمها اأو تخزينهـــا بو�شيلة اإلكترونية، 

وت�شمل بح�شب الأحوال، جميع المعلومات التي تقترن اأو ترتبط منطقيًا بال�شجل على نحو يجعلها 
جزءًا منه �شواء اأُن�شئت في وقت متزامن اأم ل.   

�سج���ل �إلكترون���ي قاب���ل للت���د�ول: �شنـــد اأو �شك قابل للتـــداول يكون في �شكل �شجـــل اإلكتروني، 

وم�شتوفيًا لل�شروط المن�شو�س عليها في المادة )6( من هذا القانون.
نظ���ام معلوم���ات �إد�رة �سج���الت �إلكتروني���ة قابلة للت���د�ول: نظام معلومـــات لإ�شدار ال�شجالت 

الإلكترونية القابلة للتداول، وتداولها وتخزينها وال�شيطرة عليها.

مادة )2( 

نطاق �ل�سريان

1 - ت�شري اأحكام هذا القانون على ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول �شواء ا�شُتخِدم ب�شاأنها 
م�شغل من عدمه.

2 - فيمـــا لـــم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في هذا القانون، ل ُتِخل اأحكام هذا القانون ب�شريان اأيٍّ من 
مة لل�شندات وال�شكوك القابلة للتداول علـــى ال�شجالت الإلكترونية  اأحكـــام القوانيـــن الُمنظِّ

القابلة للتداول، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية الم�شتهلك.

مادة )3( 

تف�سري �أحكام هذ� �لقانون

ُتراعى يف تف�شري ن�شو�س هذا القانون اأحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية، وما 
ي�شدر عن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )اليون�شرتال( حول القانون النموذجي  
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لل�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ال�شادر عنها عام 2017.

مادة )4(

�ملعلومات �لإ�سافية يف �ل�سجل �لإلكرتوين �لقابل للتد�ول

يتطلب  ِلـما  اإ�شافة  اأخرى  معلومات  اأية  للتداول  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ت�شمني  يجوز 
القانون ت�شمينه ال�شند اأو ال�شك القابل للتداول.

مادة )5(

�لعرت�ف بال�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول 

ل ُينَكر الأثر القانوين اأو ال�شحة اأو النفاذ لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول، ملجرد كونه 
يف �شكل اإلكرتوين.

ول ُيلِزم هذا القانون اأي �شخ�س با�شتخدام ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول دون موافقته، 
ويجوز لأغرا�س ذلك اأن ُي�شتَدل �شمنًا على موافقة ال�شخ�س من خالل �شلوكه.

مادة )6(

�ل�سروط �لو�جب تو�ُفرها يف �ل�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول

ُيعتدُّ بال�شند اأو ال�شك القابل للتداول الذي يكون يف �شكل �شجل اإلكرتوين متى توافرت فيه 
ال�شروط الآتية:

1- اإذا ت�شمـــن ال�شجـــل الإلكتروني المعلومـــات التي يجب اأن يت�شمنها ال�شنـــد اأو ال�شك القابل 
للتداول بح�شب الأحوال.

2 - اإذا ا�ُشتخِدمت طريقة موثوق بها لتحقيق الآتي:
اأ - بيان اأن ال�شجل الإلكتروني هو ال�شجل الإلكتروني القابل للتداول الواجب العتداد به.

انتهاء  اإن�شائه وحتى  لل�شيطرة منذ  للتداول  ب - �شمان خ�شوع ال�شجل الإلكتروني القابل 
مفعوله اأو �شالحيته.

ج - �شمان الحفاظ على �شالمة ال�شجل الإلكتروني، ويكون معيار تقييم ال�شالمة هو ما اإذا 
نها ال�شجل الإلكتروني القابل للتداول، بما في ذلك اأيُّ تغيير  كانت المعلومات التي ت�شمَّ
انتهاء  اإن�شائه وحتى  للتداول من وقت  القابل  الإلكتروني  ال�شجل  به يطراأ على  م�شرح 
مفعوله اأو �شالحيته، قد ظلت كاملة دون اأن يطراأ عليها اأيُّ تغيير، با�شتثناء ما يطراأ في 

ال�شياق المعتاد لإر�شال المعلومات اأو تخزينها اأو عْر�شها.
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مادة )7(

�ل�سيطرة

1 - فـــي الأحوال التي يتطلَّب القانون فيها حيازة ال�شنـــد اأو ال�شك القابل للتداول، يتحقق ذلك 
فـــي ال�شجل الإلكترونـــي القابل للتـــداول اإذا ا�شُتخِدمت طريقة موثوق بهـــا لتحقيق �شيطرة 
ح�شريـــة على ال�شجل الإلكتروني مـــن ِقَبل �شخ�س ما ولبيان اأن هذا ال�شخ�س هو ال�شخ�س 

الم�شيطر على ال�شجل.
2 - فـــي الأحـــوال التي يتطلَّب اأو ي�شمح فيها القانون بانتقال حيـــازة �شند اأو �شك قابل للتحويل، 
يتحقق ذلك في ال�شجل الإلكتروني من خالل نقل ال�شيطرة الح�شرية على ال�شجل الإلكتروني 

القابل للتداول.
مادة )8(

�ملعيار �لعام للثقة

اأن تكون  القانون، يجب  لأغرا�س املواد )6( و)7( و)9( و)11( و)12( و)13( من هذا 
الطريقة امل�شار اإليها:

1- علـــى قـــدر منا�شب من الثقة لتحقيق الغر�س الم�شتخَدمة مـــن اأجله في �شوء جميع الظروف 
ذات العالقة، وبجوز اأن ي�شمل ذلك ما ياأتي:

اأ - اأية قواعد ت�شغيل تتعلق بتقييم مدى الثقة في النظام.
ب - �شمان �شالمة البيانات.

ج - القدرة على مْنع ال�شتخدام والنفاذ غير الم�شرح به للنظام.
.)Software( والبرمجيات )Hardware( د - اأمن اأنظمة معدات الحا�شب الآلي

هـ - مدى انتظام تدقيق النظام من ِقَبل جهة م�شتقلة ونطاق هذا التدقيق.
و - وجود �شهادة من ِقَبل جهة اإ�شراف اأو اعتماد اأو نظام طوعي ب�شاأن الثقة في الطريقة.

ز - اأية معايير قيا�شية يكون معموًل بها.
2 - اأن يثُبـــت فعليـــًا تحقيقها للوظيفة الم�شار اإليها فـــي البند )1( من هذه المادة �شواء منفردة 

اأم مجتمعة مع اأدلة اأخرى.
ويف �شياق اأية اإجراءات قانونية تقوم القرينة على اأن الطريقة التي ي�شتخدمها امل�شغل املعتمد 

موثوق بها ما مل يثُبت العك�س. 

مادة )9(

بيان �لوقت و�ملكان يف �ل�سجالت �لإلكرتونية �لقابلة للتد�ول

بالن�شبة  بالبيان  ُيعتدُّ  للتداول،  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  يف  واملكان  الوقت  بيان  لأغرا�س 
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لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول اإذا مت ا�شتخدام طريقة موثوق بها لذلك.

مادة )10(

�لتظهري

للتداول،  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  القانون بتظهري  ي�شمح فيها  اأو  التي ي�شرتط  الأحوال  يف 
يتحقق ذلك بالن�شبة لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول اإذا مت ت�شمينه البيانات املطلوبة للتظهري 

م�شتوفية لال�شرتاطات املن�شو�س عليها يف املادتني )5( و)6( من هذا القانون.

مادة )11(

�لتعديل

للتداول،  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  بتعديل  القانون  فيها  ي�شمح  اأو  ي�شرتط  التي  الأحوال  يف 
يتحقق ذلك بالن�شبة لل�شجل الإلكرتوين القابل للتداول اإذا ا�شُتخِدمت طريقة موثوق بها لتعديل 

زه. املعلومات الواردة يف ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول على نحو ُيظِهر التعديل ومييِّ

مادة )12(

��ستبد�ل �ل�سجل �لإلكرتوين �لقابل للتد�ول 

ب�سند �أو �سك قابل للتد�ول

يجوز ا�شتبدال ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول ب�شند اأو �شك قابل للتداول اإذا مت ا�شتخدام 
�شمن  بذلك  بيان  اإدراج  الدعامة  بتغيري  لالعتداد  ويجب  الدعامة.  لتغيري  بها  موثوق  طريقة 

ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول.
ويف هذه احلالة ي�شبح ال�شند اأو ال�شك القابل للتداول غري قابل لال�شتخدام، ول يعود له 

اأي اأثر قانوين.
ويف جميع الأحوال ل ينُتج عن تغيري الدعامة اأي اأثر على حقوق والتزامات اأي من الأطراف 

اأو الغري.

مادة )13(

��ستبد�ل �ل�سند �أو �ل�سك �لقابل للتد�ول 

ب�سجل �إلكرتوين قابل للتد�ول

مت  اإذا  للتداول  قابل  اإلكرتوين  ب�شجل  للتداول  القابل  ال�شك  اأو  ال�شند  ا�شتبدال  يجوز 
ا�شتخدام طريقة موثوق بها لتغيري الدعامة. ويجب لالعتداد بتغيري الدعامة اإدراج بيان بذلك 

�شمن ال�شند اأو ال�شك القابل للتداول.
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ويف هذه احلالة ي�شبح ال�شجل الإلكرتوين القابل للتداول غري قابل لال�شتخدام، ول يعود له 
اأي اأثر قانوين.

ويف جميع الأحوال ل ينُتج عن تغيري الدعامة اأي اأثر على حقوق والتزامات اأي من الأطراف 
اأو الغري.

مادة )14(

عدم �لتمييز ب�ساأن �ل�سجالت �لقابلة للتد�ول �لأجنبية 

1 - ل ُينَكـــر الأثر القانوني اأو ال�شحـــة اأو النفاذ لل�شجل الإلكتروني القابل للتداول، لمجرد كونه 
�شدر اأو ا�شُتخِدم خارج المملكة.

2 - ل ُتِخـــل اأحكـــام هذا القانـــون ب�شريان قواعـــد القانون الدولـــي الخا�س، التي ت�شـــري ب�شاأن 
ال�شندات اأو ال�شكوك القابلة للتداول على ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول. 

مادة )15(

�عتماد �مل�سغِّلني

1- يجوز لأي م�شغل موؤ�ش�س في المملكة اأو له مقر عمل فيها اأن يتقدم بطلب اإلى الجهة الإدارية 
نًا نطـــاق العتماد في طلبه، وي�شدر  المخت�شـــة للموافقة علـــى اعتماده كم�شغل معتمد، مبيِّ
قـــرار من ال�شلطة المخت�شـــة ُين�َشر في الجريدة الر�شمية بالموافقـــة على العتماد ونطاقه 
وذلك بعد التحقق من ا�شتيفاء ال�شتراطات والمعايير المقررة في هذا ال�شاأن، بما في ذلك 

معايير التقيي�س الواجب ا�شتعمالها.
2 - ي�شـــدر عن ال�شلطة المخت�شة قـــرار ب�شاأن اإجراءات تقديم الطلب والبت فيه وال�شتراطات 
والمعايير الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة، ويجب اأن ل تت�شمن هذه ال�شتراطات 

والمعايير الإلزام با�شتعمال برمجيات اأو معدات حا�شب اآلي معينة.
3- ُي�شتَحق ر�شم على الطلب ور�شم �شنوي على العتماد في حالة الموافقة عليه. وي�شدر بتحديد 

فئات هذه الر�شوم قرار من ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
4 - يخ�شـــع الم�شغلـــون المعتمدون لرقابة الجهـــة الإدارية المخت�شة ولمتطلبـــات التدقيق التي 

ت�شدر ب�شاأنها قرارات من ال�شلطة المخت�شة.
ا كليًا اأو جزئيا بالن�شبة  5 - يجوز بموجب قرار ي�شدر عن ال�شلطة المخت�شة �شْحب العتماد، اإمَّ
لأيٍّ من الِخْدمات التي تمثل جزءًا من نطاق اعتماده، وذلك اإذا اأ�شبح الم�شغل المعتمد غير 

رة. م�شتوٍف لال�شتراطات والمعايير المقرَّ
6 - يجـــب علـــى الجهة الإداريـــة المخت�شة قبل �شْحـــب العتماد اإخطار الم�شغـــل المعتمد كتابة 
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ل م�شحوب بعلم الو�شول ب�شاأن الإجراء المزمع اتخاذه حياله والأ�شباب  بموجب كتاب م�شجَّ
رة لذلـــك. وللم�شغل المعتمد العترا�ـــس كتابة على ذلك خالل اأربعـــة ع�شر يومًا من  المبـــرِّ
تاريـــخ ت�َشلُّمه الإخطار، ويتم بحـــث اأوجه العترا�س والبت فيه خالل ثالثين يومًا من تاريخ 

ت�َشلُّمه. وفي حالة رف�س العترا�س ُين�َشر قرار �شْحب العتماد في الجريدة الر�شمية.

مادة )16(

�عتماد �مل�سغلني �خلارجيني

�ـــس خارج المملكة ولي�س لـــه مقر عمل فيها اأن يتقـــدم بطلب اعتماده  1- يجـــوز لأي م�شغـــل موؤ�شَّ
كم�شغـــل معتمد، مبينًا نطـــاق العتماد في طلبه. وتكون اإجـــراءات تقديم الطلب والبت فيه 

ِوْفقًا للقرار الم�شار اإليه في الفقرة )2( من المادة )15( من هذا القانون. 
2 - ي�شـــدر قرار من ال�شلطـــة المخت�شة ُين�َشر في الجريدة الر�شميـــة بالموافقة على العتماد، 

وبيان نطاقه، اإذا كان م�شتوفيًا لال�شتراطات الآتية:
اأ - اأن يكون الم�شغل الخارجي يعمل بموجب معايير، بما في ذلك معايير التقيي�س الواجب 
من   )1( الفقرة  في  اإليها  الم�شار  المعايير  عن  الم�شتوى  من حيث  تقل  ل  ا�شتعمالها، 

المادة )15( من هذا القانون.
ب - اأن يكون الم�شغل الخارجي معتمدًا بالن�شبة لنطاق العتماد في بلد اأجنبي مقبول لدى 

ال�شلطة المخت�شة.
ج - اأية ا�شتراطات اأخرى ي�شدر بها قرار من ال�شلطة المخت�شة.

3- ُي�شتَحـــق ر�شـــم على الطلب ور�شم �شنـــوي على العتماد في حالة الموافقـــة عليه. وي�شري في 
هـــذا ال�شاأن قرار ال�شلطـــة المخت�شة الم�شار اإليه في الفقرة )3( من المادة )15( من هذا 

القانون.
4 - ت�شـــري في �شاأن �شْحـــب اعتماد الم�شغل الخارجي الأحكام المن�شو�ـــس عليها في الفقرتين 

)5( و)6( من المادة )15( من هذا القانون.

مادة )17(

م�سئولية �مل�سغلني

1 -  مع مراعاة حكم الفقرة )3( من هذه المادة، ُي�شاأل الم�شغل عن اأي �شرر لحق باأي �شخ�س 
ا�شتند ب�شكل معقول على �شجل اإلكتروني قابل للتداول، ا�شُتخِدم ب�شاأنه نظام معلومات اإدارة 
ال�شجـــالت القابلـــة للتداول الخا�س بالم�شغـــل، وكان ذلك ال�شرر ناجمـــًا عن عدم ا�شتيفاء 
الطريقـــة التـــي ا�شتخدمها الم�شغل ب�شـــاأن ذلك ال�شجـــل للمتطلَّبات المن�شو�ـــس عليها في 
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المادتيـــن )6( و)7( مـــن هذا القانـــون، ونجم ال�شرر عـــن عمد اأو ب�شبب اإهمـــال من ِقَبل 
الم�شغل.

2 - لأغرا�س الفقرة )1(، اإذا كان الم�شغل معتَمدًا، تقوم القرينة على اأن ال�شرر ناجم عن عْمد 
اأو اإهمال منه اإلى اأن يثُبت عك�س ذلك.

3 - اإذا اأبلـــغ الم�شغـــل م�شبقًا عمالءه بالقيود المفرو�شة علـــى ا�شتعمال الخدمات التي يقدمها، 
بمـــا في ذلك القيود الواردة على القيمة التي تمثلهـــا ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول، 
وكـــان ذلـــك الإبالغ على نحو يتحقق به علـــم الغير، فاإنه ل ُي�شاأل عـــن الأ�شرار النا�شئة عن 

ا�شتعمال خدماته بما يجاِوز تلك القيود.

مادة )18(

�لقر�ر�ت

يف غري القرارات التي تن�س فيها اأحكام هذا القانون على اخت�شا�س ال�شلطة املخت�شة اأو 
الوزير املعِني باملوا�شالت اأو املحافظ باإ�شدارها، ت�شدر القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
القانون من ال�شلطة املخت�شة فيما يتعلق باعتماد امل�شغلني ومن الوزير املعِني باملوا�شالت فيما 

يتعلق بال�شندات القابلة للتداول، ومن املحافظ فيما يتعلق بال�شكوك القابلة للتداول.

مادة )19(

نفاذ �أحكام �لقانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 
ي �شتني يومًا على تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م


